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1.lnleiding.

In 1981 werd gepubliceerd een voorontwerp "Wet gelijke behandeling". De strekking van dit voorontwerp is, in het nederlandse positieve
recht regels op te nemen die het non-discriminatiebeginsel, zoals dit is
neergelegd in het eerste artikel van de nieuwe Grondwet, concreet vorm
moeten geven. De Grondwet geeft daartoe geen rechtstreekse opdracht
aan de wetgever. Zij schrijft zonder enige clausulering voor, dat allen die
zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld
en voegt daaraan toe: "Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan" .
Aan dit artikel is niet toegevoegd de met betrekking tot andere grondrechten niet zelden voorkomende bepaling, dat de wet nadere regelen
moet stellen of uitzonderingen en beperkingen kan bevatten. Zulk een bepaling maakt wel deel uit van alle artikelen die de burger recht toekennen
op een concreet handelen . Het achterwege laten van een dergelijke clausulering vloeide voort uit de opvatting, dat het nieuwe eerste artikel van de
Grondwet een "tweeledige werking" heeft. "Het artikel bevat een
rechtstreeks werkend recht waarop de burger zich voor de rechter kan beroepen . Vervolgens bevat het voor wetgever en bestuurlijke overheid de
norm dat zij de bedoelde ongelijke behandeling en discriminatie achterwege behoren te laten". Aldus de door de regering weergegeven strekking
van het artikel. I
Het Voorontwerp Wet gelijke behandeling bedoelt bepaalde gedragingen van burgers onder elkaar verbieden, omdat het deze als discriminator
kenmerkt. Het voorontwerp beroept zich daartoe niet alleen op de Grondwet, maar ook op bestaande en toekomstige verdragsverplichtingen. Die
toekomstige verplichtingen betreffen in hoofdzaak de discriminatie jegens
de vrouw .
Het voorontwerp heeft krachtige deining opgeroepen. Met name in de
kring van het confessioneel onderwijs rezen grote bezwaren tegen de voorgestelde bepalingen. Anderen hebben deze bezwaren weer bestreden en
voor het discriminatie-verbod een aanspraak op voorrang bepleit. De aangevoerde bezwaren hielden onder meer in, dat het voorontwerp in strijd
werd geacht met een tweetal andere grondrechten, n.l . die van de vrijheid
van belijden van godsdienst of levensovertuiging en van de vrijheid van
onderwijs. Het is opmerkelijk, dat het probleem van onderlinge strijd tussen grondrechten zich aldus in de praktijk aandiende reeds bij de eerste
1. Nota n.a.v. het eindverslag Tweede Kamer, opgenomen in: "Naar een nieuwe Grondwet" , deel 15 blz. 222, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage.
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poging de uitgebreide grondrecht-catalogus van de nieuwe Grondwet uit
te werken . Zolang de grondrechten werden gezien als vrijheidsaanspraken
tegenover de overheid, is het vraagstuk van de volgorde daarvan, of van
de voorrang die sommige grondrechten boven andere zou toekomen, een
zaak die positiefrechtelijk nauwelijks van andere dan marginale betekenis
kon zijn . Als algemene regel geldt voorts sinds oudsher, dat van een vrijheid geen gebruik gemaakt mag worden ten koste van die van anderen. 2
De relatief zeldzame keren dat de nederlandse rechter geroepen werd
te oordelen over de onderlinge afgrenzing van grondrechtaanspraken ,
hadden vooral betrekking op gevallen, waarin erkenning van het ene
grondrecht in een bepaalde situatie een verdergaande bescherming zou
bieden dan bij toepassing van een ander grondrecht op dezelfde feitelijke
situatie. Zo werd de tekst van een aankondiging van een bijeenkomst van
Jehova's Getuigen van een openbare lezing over het onderwerp "Het eeuwige licht" geoordeeld niet op te leveren "het belijden van een godsdienstige mening", maar verspreiding van een gedrukt stuk .3 In het
voorgaande wil niet gezegd zijn, dat het probleem van de beperking van
grondrechten als zodanig in de achter ons liggende jaren eenvoudig oplosbaar zou zijn gebleken . Het tegendeel is het geval. De overvloed aan in
Grondwet en verdragen vastgelegde formuleringen van fundamentele
rechten heeft rechtspraak en wetenschap uitvoerig bezig gehouden, niet
in de laatste plaats tengevolge van de omstandigheid dat vele verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben binnen de nederlandse rechtsorde,
zodat zelfs toepassing van nederlandse wettelijke voorschriften achterwege
moet blijven, wanneer deze mc:t zulke verdragsbepalingen in strijd zijn.
Wordt zulk een strijd door een procespartij gesteld, dan moet de rechter
daarover beslissen.
Wat ons in deze bijdrage bezig houdt, zijn niet de beperkingen die aan
de uitoefening van grondrechten krachtens Grondwet of verdrag kunnen
worden opgelegd, doch de vraag van beperking van het ene grondrecht
door het andere . Wij zullen deze vraag in hoofdzaak onderzoeken met betrekking tot de grondrechten van gelijke behandeling (met verbod van discriminatie) enerzijds en van de vrijheid van belijden van godsdienst of levensovertuiging en onderwijs anderzijds . De term " grondrechten" , die is
ontleend aan de nationale rechtsorde, zal daarbij als gelijkwaardig worden
gebruikt aan de term "fundamentele rechten", ontleend aan de internationale rechtsorde .
Het vraagstuk van beperking van grondrechten door grondrechten
heeft in het verleden meermaals aandacht gehad. De Staatscommissie van
advies inzake de Grondwet en de Kieswet, verder aan te duiden als de
2. Dit beginsel werd reeds tot uitdrukking gebracht in de Déclaration des droits de ('homme
et du citoyen van 1789, an . 4.
3. H.R. 27 . 1.51 NJ 51 , 473 .
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Commissie Cals-Donner, wijdt in haar tweede rapport daaraan een korte
passage· en de regering heeft in haar memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer naar aanleiding van het voorstel met betrekking tot de
klassieke grondrechten het onderwerp ook aan de order gesteld. 5 Het Europees verdrag bepaalt in artikel 17 dat de verdragsbepalingen niet mogen
worden uitgelegd als zouden zij het recht inhouden iets te doen dat ten
doel heeft de in het verdrag vennelde rechten en vrijheden te vernietigen
of meer te beperken dan in het verdrag is voorzien . Bepalingen van gelijke
strekking komen ook voor in andere internationale verdragen .6
Ook in de litteratuur is aan het vraagstuk aandacht besteed. 7
Daarbij wordt soms onderscheid gemaakt tussen grondrechtencollisie:
strijd tussen grondrechtsaanspraken van verschillende grondrechtsdragers, en grondrechtconcurrentie : een handeling van eenzelfde subject valt
onder verschillende grondrechten. Zoals met dergelijke indelingen vaker
het geval is: als geheugensteun hebben ze een zekere waarde, maar anaIystisch brengen ze ons niet veel verder. Het gaat in beide gevallen om
vragen van beperking van grondrechten door grondrechten, of, anders gezegd om de rangorde van grondrechten.

2. Interpretatie van grondrechten
Grondrechten werden tot voor kort principeel gezien als individuele
vrijheidsrechten en wel in de eerste plaats als vrijheidsrechten tegenover
de overheid. Die opvatting huldigen velen ook thans nog. De Commissie
Cals-Donner stelt in haar tweede rapport uitdrukkelijk, dat uitgangspunt
moet blijven, dat de grondrechten de mens beschennen "in zijn elementaire rechtsgoederen tegen ongerechtvaardigd overheidsingrijpen" en dat
zij tevens waarborgen, ,de vrijheid tot deelname aan het politieke en sociale leven". 8 Het is dit laatste aspect dat verschillende auteurs ertoe heeft
gebracht een rechtstreeks verband te leggen tussen de grondrechten en de
democratische regeringsvonn . Zonder grondrechten geen democratie.
Voor sommigen leidt dat tot de conclusie, dat de grondrechten een
bestanddeel van de democratie zijn, dat zij ertoe strekken de democratische doelstellingen te verwezenlijken. Daarom kan , aldus deze opvatting,
de Grondwet niet volstaan met het erkennen van de vrijheidsrechten en
met het aangeven van de beperkingen, waaraan zij kunnen worden onder-

4. Tweede rapport, blz. 46.
5. M .v.A ., Tweede Kamer, a .w. blz. 171,172
6. Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten , artikel 5, Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, artikel 5.
7. A . Bleckmann, Allgemeine Grundrechtslehren Köln 1979; R.j .B. Bergamin, Het voorontwerp van een wet gelijke behandeling: rammelende behoedzaamheid in N.j.B . 1982 ,
blz. 377, 378 .
8. Tweede rapport , blz. 30, 31 .
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worpen, maar dient zij ook te bepalen dat de overheid tot actieve taak
heeft het feitelijk genot van de grondrechten te verzekeren.
Een weerslag van deze gedachten gang is reeds te vinden in het tweede
rapport van de Commissie Cals-Donner o.m. waar zij schrijft "De vrijheidswaarborgen worden hier en daar gecomplementeerd door garanties
en voorzieningen, welke verzekeren dat de vrijheid daadwerkelijk betekenis krijgt. Grondrechten krijgen hierdoor in bepaalde gevallen een institutioneel karakter" .9 Die actieve overheidstaak met betrekking tot het verzekeren van het genot van grondrechten en niet alleen het achterwege
laten van inbreuk daarop, kan ingrijpende gevolgen hebben voor omvang
en inhoud van die rechten-zelf. Men denke b .v. aan subsidie van persorganen - en dus, onder omstandigheden - ook aan het weigeren van zulk
een subsidie . Hoe lang en in hoeverre blijft gesubsidieerde persvrijheid
vrij? Het nederlandse onderwijsstelsel kent al sinds bijna 100 jaar een
combinatie van subsidie en vrijheid. Maar de grondslagen voor die subsidie liggen muurvast in de Grondwet en de onderwijswetgeving en de
handhaving daarvan wordt door de politieke partijen scherp bewaakt.
Als ook andere institutionele voorzieningen tot realisering van vrijheidsrechten stringent in de wet zouden worden vastgelegd - wat thans
geenszins het geval is - wordt het toch de wetgever, die niet alleen maar
de beperkingen waaraan de grondrechten onderworpen zijn uitwerkt,
maar ook de inhoud-zelf van die rechten mede bepaalt. Hoe meer wetgeving en bestuur actief bezig zullen zijn het genot van grondrechten daadwerkelijk te verzekeren, des te meer zullen zij geplaatst worden voor de
vraag waar hun eigen grenzen liggen .
De veelheid van grondrechtsaanspraken, die in de Grondwet en de verdragen is neergelegd, leidt er mede toe, dat het negentiende eeuwse concept: dat daaraan zo weinig mogelijk beperkingen moeten worden verbonden, niet meer eenvoudig na te leven valt.
Naast de institutionalisering van grondrechten doet zich nog een andere
ontwikkeling voor. De vraag werd opgeworpen en door verschillende
schrijvers bevestigd beantwoord, of aan grondrechten Z.g. "horizontale
werking" moet worden toegekend. Naar die opvatting bestaan niet slechts
grondrechtsaanspraken van de burger tegenover de overheid, maar kan
erop ook een beroep worden gedaan in de rechtsverhouding tussen burgers onderling. De implicaties van die opvatting zijn, indien strikt doorgevoerd, nauwelijks te overzien. Vooral het recht van vrije meningsuiting
kan op velerei wijze in botsing komen met andere grondrechtsaanspraken :
met het verbod van discriminatie, met het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer, met het recht van vrij belijden van godsdienst of
levensovertuiging. De nederlandse strafwetgeving kent met betrekking tot
zulke botsingen al sinds lange tijd een aantal bepalingen, inhoudende het
9. Tweede rapport, blz. 30.
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strafbaar stellen van belediging, godslastering e.d . Maar die bepalingen
werden gezien in het kader van de begrenzing van de drukpersvrijheid
door de wet, een beperking die de Grondwet van oudsher toestaat. Aanvaardt men de rechtstreekse horizontale werking van grondrechten, dan
impliceert dat een afweging van grondrechtelijke aanspraken tegenover
elkaar en tegenover andere rechtsaanspraken ook zonder speciaal daarop
gerichte wettelijke voorschriften. In het kader van het civiele rechtsverkeer hoeft dat ogenschijnlijk in het algemeen niet tot grote moeilijkheden
te leiden . Immers de burgerlijke wetgeving en de daarop steunende jurisprudentie bieden een grondslag voor de beoordeling van daden - en
dus ook van meningsuitingen - naar hun rechtmatig of onrechtmatig karakter. Met name wet en jurisprudentie op het stuk van de onrechtmatige
daad lijken de mogelijkheid van een oplossing te bieden en hebben dat ook
tot nu toe gedaan. Maar daarbij moet toch wel worden bedacht, dat het
geldend recht met betrekking tot de onrechtmatige daad bij uitstek rechtersrecht is. Dat recht berust op een geheel van normen, opgebouwd en
ontwikkeld door de burgerlijke rechter, met name op grond van het criterium van bet~melijkheid in het maatschappelijk verkeer. Wordt door de
rechter rechtstreeks horizontale werking erkend, dan zal ook hij, geplaatst
voor de zeer gevarieerde en niet steeds overzichtelijk geformuleerde
grondrechtsbepalingen - nationale zowel als internationale, voorzover
deze laatste deel uitmaken van onze nationale rechtsorde - , genoodzaakt
zijn tot een onderlinge afweging van positieve grondrechtsaanspraken .
Het gaat dan niet meer alleen om toetsing aan maatschappelijke betamelijkheid maar om toepassing en dus interpretatie van geschreven recht.
Het anwoord op de vraag, of de nederlandse rechtspraak de horizontale
werking (ook vaak aangeduid als "derden-werking") van de grondrechten thans aanvaardt is nog niet duidelijk te geven. J .M. de MeijlO geeft
een overzicht van de jurisprudentie terzake. Hij komt tot de conclusie dat,
zowel met betrekking tot de Grondwet als met betrekking tot de verdragen
de situatie op het punt van de derden-werking onduidelijk is, ook al is er
wel enige jurisprudentie die op aanvaarding van derden-werking wijst. 11
Blijkens de parlementaire behandeling van de grondwetsvoorstellen l2
is de regering van oordeel "een standpunt te moeten innemen, dat enerzijds een keuze tussen beide uitersten vermeldt ("vermijdt"? v.d.H.),
doch dat anderzijds wel getuigt van een positieve instelling jegens de doorwerking van grondrechten in de horizontale verhoudingen. " De regering
10. "Overheid en uitingsvrijheid" , uitgegeven in de serie "Voorstudies en achtergronden"
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, nummer M 1 - 1982, Staatsuitgeverij , 's-Gravenhage, blz. H, e.v. en 95 .
11. Daartoe wordt o.m . een beroep gedaan op Hof Amsterdam , 16.12 .76 N.J . 77,86. Zie
ook H . Drion, Onrechtmatige Daad, losbladige uitgave, deel IV, hoofdstuk IX, nr . 51;
daar ook lilleratuuropgave .
12 . M .v.A. 2e Kamer, a .w. blz. 178.
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kiest in beginsel voor horizontale werking, maar niet in alle situaties en
niet voor alle grondrechten. Eigenlijk wordt op dit punt voor heden en
toekomst naar de jurisprudentie verwezen .
Het komt mij voor, dat de grote uitbreiding van het aantal geformuleerde grondrechten, verdergaande institutionalisering van grondrechten en
het mogelijkerwijs aanvaarden van horizontale werking, samen zullen bijdragen tot actualisering van het vraagstuk van de beperking van grondrechten door grondrechten . Voorzover institutionalisering der grondrechten hierbij in het geding is, zal de wetgever zich daarvan terdege rekenschap moeten geven.
Grondwet en verdragen scheppen grondrechten niet altijd zelf, althans
niet in die zin, dat zij zonder die bepalingen niet zouden bestaan. Verschillende grondrechten bevatten een kern, die steunt op in de samenleving aanvaarde normen van godsdienstige en/of zedelijke aard . Zo brengt
de autonomie van de persoonlijkheid, die in de westerse cultuur als aanspraak wordt erkend, mee, dat de enkeling vrij moet zijn in zijn religieuze
belijdenis of in het niet aanvaarden van welk geloof ook, dat hij zijn mening moet kunnen vormen en uiten, dat op zijn persoonlijke levenssfeer
geen inbreuk mag worden gemaakt. Die rechten zijn niet door de Grondwet toebedeeld, in die zin dat ze zonder grondwettelijke vastlegging niet
zouden bestaan. Het positieve grondwettelijk recht kan deze rechten regelen en wellicht beperkingen aanbrengen, maar de kern ervan, de autonomie der persoonlijkheid, bevat een in onze cultuurkring gevestigde rechtsaanspraak op eerbiediging. Zulke grondrechten zijn in hun kern weliswaar niet natuurrechtelijk, maar wel cultureel bepaald. Vrijheid van
drukpers b. v. was zulk een recht ook zolang de Grondwet slechts een censuurverbod bevatte. 13
Bij de beoordeling van de onderlinge verhouding van grondrechten zal
onvermijdelijk een belangrijke rol spelen de vraag naar de onaantastbaarheid van het kernrecht. Dat schept voor de wetgever zeker moeilijke problemen, die niet door een ieder gelijkelijk zullen worden beantwoord.
Maar men zal niet ontkomen aan erkenning van het feit, dat niet alle elementen of aspecten van een grondrecht van gelijke betekenis zijn .
Hierboven hebben wij aangegeven, de termen "grondrecht" en "fundamenteel recht" - of "mensenrecht" - als gelijkwaardig te zullen hanteren . Daaraan moet wel nog iets worden toegevoegd. De in de Grondwet
vastgelegde "grondrechten" en de in verdragen neergelegde "f!lndamentele rechten" hebben niet alleen een zeer verschillende wordingsgeschiedenis, maar zij hebben tevens een zeer verschillend werkingsterrein , zo13 . Enigszins anders: M.C .B. Burkens, Beperking van grondrechten , Deventer 1971, blz. 5
e .v. Het standpunt van de recente grondwetgever is, in tegenstelling tot wat de Meij ,
a .w. blz. 91 , meent, m .i. op dit punt niet zeer expliciet. Dat kan een grondwetgever,
die in de samenleving geldende normen in de grondwet wil positiveren, ook moeilijk zijn!

188

BOTSING VAN GRONDRECHTEN

9

wel geografisch als cultureel. De nederlandse grondrechten, zoals neergelegd in onze Grondwet, zijn toegesneden op de nationale samenleving en
moeten ook in dat kader worden uitgelegd en begrepen. Zij moeten de
grenzen van de in verdragen vastgelegde fundamentele rechten in acht nemen en mogen dus niet geringere garanties bieden of meer beperkingen
bevatten, dan die internationaal geldende rechten. Voor wat het Europees
verdrag betreft gaat de internationale regeling in het algemeen zelfs vóór
de nationale, indien deze een sterker garantie zouden bieden dan de nederlandse Grondwet. Veelal is echter het omgekeerde het geval. De internationale bepalingen kennen in het algemeen ruime beperkingsmogelijkheden . Dit is een gevolg van de omstandigheid, dat staten met regimes
van zeer uiteenlopend karakter omtrent de gebruikte formuleringen overeenstemming hebben moeten bereiken. Dit is mede een van de belangrijkste redenen om naast de internationale verdragen ook in de eigen
Grondwet de grondrechten vast te leggen, die de grondrechtaanspraken
menigmaal hechter funderen . Daarbij moet echter wel worden bedacht
dat, óók als het niet rechtstreeks werkende verdragen betreft - zoals de Internationale verdragen inzake burgerrechten en politieke rechten en inzake economische, sociale en culturele rechten - op Nederland, dat deze verdragen heeft geratificeerd, wèl de verplichting rust ze na te leven. Dit leidt
voorshands tot de gevolgtrekking, dat interpretatie-vragen met betrekking
tot onze eigen grondrechtelijke voorschriften moeten worden opgelost mede in het licht van die internationale bepalingen. Het zijn deze elementen:
de historische wording, de institutionalisering, de horizontale werking,
het kernrecht en de internationale rechtsorde, die, van belang zijn bij de
vaststelling van inhoud en strekking van in de Grondwet neergelegde
grondrechten. 14

3. De rechtsaanspraalc op non-discriminatie
Het eerste artikel van de herziene Grondwet luidt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan."
Deze zeer algemene formulering zou de gedachte aan een soort "supergrondrecht" kunnen doen postvatten en sommigen geven de indruk er dat
inderdaad in te zien. 15 Bij de parlementaire behandeling van dit artikel
richtte de discussie zich voor een belangrijk deel op de voor de hand liggende vraag, wat moet worden verstaan onder "gelijke gevallen" en wat
14. Zie hierover in het algemeen het Z.g. "Thema-nummer" van het Ned . Juristenblad,
1982 blz. 365-409, en de bijdrage van M.C.B.Burkens in "Grondrechten", commentaar op hoofdstuk I van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982, blz. 49-65.
15. Zie b.v. de bijdrage van van Maarseveen in het in de vorige noot genoemde Themanummer van het N.J.B.
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nu eigenlijk "discriminatie" inhoudt. Ongelijkheid tussen mensen is een
onvermijdelijke zaak. Waar het op aankomt, aldus de memorie van toelichting, is: , ,dat deze ongelijkheden gerechtvaardigd moeten zijn en dat
gevallen welke zozeer met elkaar overeenstemmen, dat een ongelijke behandeling niet op zijn plaats is, niet ongelijk worden behandeld." Niet
iedereen zal door deze passage zijn inzicht verhelderd achten. Dat bleek
ook wel uit de kamerdiscussies, maar iets beters wist men toch niet te
bieden.
De tweede zinssnede van het artikel bevat uitdrukkelijk het woord, ,discriminatie", dit in navolging van de internationaal gebruikte terminologie. Over de strekking, van dit woord bestond niet veel verschil van mening, maar een omschrijving van wat ermee wordt bedoeld leverde nogal
wat moeilijkheden op. De minister de Gaay Fortman deed daartoe wel een
poging, zulks onder meer met een beroep op een uitspraak van het Europese Hof te Straatsburg met betrekking tot artikel 14 van het Europese
verdrag, dat ook een discriminatieverbod bevat. 16 Het doel van een maatregel moet objectief en redelijk gerechtvaardigd zijn en er moet evenredigheid zijn tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel. De nadruk
legde de minister erop, dat de nederlandse taal geen ander woord heeft
voor, ,het een ander op grond van een bepaalde eigenschap of bepaalde
omstandigheden krenken". 17 Het pejoratieve karakter van het woord
, ,discriminatie", het krenkende van het daarmee aangeduide handelen,
is, aldus de minister, de rechtvaardiging van het opnemen van een verbod
tot discrimineren. En hij verwees naar een woord van Augustinus over de
definitie van het begrip tijd: als het mij wordt gevraagd weet ik het niet,
als het mij niet wordt gevraagd weet ik het precies. 18
In het oorspronkelijk ingediende regeringsvoorstel voor artikel 1 van de
nieuwe Grondwet, ontbraken in de tweede zinsnede de woorden: "of op
welke grond dan ook". Dat was geen lapsus. De tweede zinsnede bedoelde aan het gebod om gelijke gevallen gelijk te behandelen meer inhoud
te geven en dit verbod te concretiseren aldus, dat nimmer gediscrimineerd
mag worden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. "Terwijl de eerste zinsnede - de eis van gelijke
behandeling - met name voor de wetgever een vrij grote beleidsvrijheid
openlaat, schrijft de tweede zin voor dat discriminatie wegens de daar genoemde kenmerken in geen geval is toegestaan", aldus de memorie van
toelichting Tweede Kamer. 19 Doordat de regering bij de mondelinge behandeling een amendement van het kamerlid Marcus Bakker overnam,

16. Arrest van 23 juli 1968 in de Belgische taalzaken, geciteerd in Schuurman en Jordens,
Staatswetten, nr. 74, blz. 73 en 74.
17. Naar een nieuwe Grondwet, deel 15, blz. 443 .
18. a .w., blz. 442.
19. a.w., blz. 25.
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werd het discriminatieverbod uitgebreid tot" welke grond dan ook". Men
kan zo'n gang van zaken politiek verklaren, maar vrucht van een logische
gedachtengang schijnt zij niet. Immers, "de vrij grote beleidsvrijheid"
die het oorspronkelijke wetsontwerp wilde behouden met betrekking tot
het gelijk behandelen van gelijke gevallen, behalve met betrekking tot een
aantal limitatief opgesomde kenmerken, komt te vervallen. Ieder te maken onderscheid moet nu aan het discriminatie-criterium van de tweede
zinsnede worden getoetst. En dat geldt mede niet alleen voor het overheidsbestuur, maar tevens voor iedere andere handeling die op enigerlei
wijze aan een rechterlijk oordeel kan worden onderworpen. Men kan zich
afvragen waarom dan de eerste zinsnede nog nodig is: zij biedt thans niets
meer dat niet in de tweede zinsnede is vervat. Men krijgt niet de indruk
dat het zeer ingrijpend karakter van deze wijziging bij de behandeling van
het ontwerp geheel is doorzien . Zij moge zedelijk een vervolmaking schijnen, dat zij tot een praktisch bruikbare norm heeft geleid staat allerminst
vast.
Niet alleen de parlementaire discussie ook de litteratuur blijkt met het
discriminatie-vraagstuk moeilijkheden te hebben. Het zijn vooral de totalitaire regimes geweest, met name in Duitsland van 1933-1945 en daarna
het dekolonisatieproces, die de aandacht wereldwijd hebben gericht op het
verschijnsel discriminatie. Maar dat betrof vooral en in de eerste plaats
de discriminatie wegens ras . Vóór 1933 kwam het maken van onderscheid
op ethnische gronden op ruime schaal voor, zonder dat die algemeen meestal met uitzondering van het antisemitisme - als onbehoorlijk werd
beschouwd. Ook het antisemitisme kwam in Europa in allerlei gradaties
voor, maar werd, althans in de westerse wereld buiten Duitsland, in toenemende mate negatief beoordeeld. De grote aandacht die het verschijnsel
rasdiscriminatie na 1945 internationaal had, wordt gedemonstreerd door
het feit, dat daaraan een apart internationaal verdrag werd gewijd. 20
Maar, nu de aandacht eenmaal was gericht op het verschijnsel discriminatie als zodanig, kwamen ook andere vormen daarvan meer in het blikveld .
Het meest de aandacht na de rasdiscriminatie trok aanvankelijk de discriminatie wegens geslacht. 21 De discussies in het parlement bij de be-

20. Internationaal verdrag tot uitbanning van alle vormen van rasdiscriminatie, New Vork,
7 maart 1966.
21. Op het stuk van gelijke behandeling van vrouwen en mannen is de wetgever ook al eerder
actief geworden, mede tengevolge van de opdracht neergelegd in artikel 119 van hel
EEG·verdrag. Drie wetten kwamen tot stand : de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen (20 maart 1975 Stbl. 129), de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (I
maart 1980, Stb1.80) en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst (2 juli 1980 Stbl. 384). Deze wetgeving wil het voorontwerp in
de algemene wet opnemen . Bovendien heeft Nederland op 18 juli 1980 het verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens de vrouw ondertekend.
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handeling van de grond wetsvoorstellen richten zich dan ook vooral daarop en - in dat politieke milieu begrijpelijk - op discriminatie wegens politieke overtuiging. Dit laatste vooral in verband met het benoemingenbeleid. Discriminatie wegens homofLIie kreeg relatief weinig aandacht - de
debatten vonden plaats in de 2e Kamer in de periode 1975-1976 en, voor
wat de Ie Kamer betreft, in 1979. Wel wordt in het Nader rapport aan
de Koningin naar aanleiding van het advies van de Raad van State door
het kabinet gesteld: "Discriminatie van homofielen valt eveneens onder
bereik van de eerste zin van het artikel en wordt daardoor verboden . 22
Dat discriminatie op deze grond na de invoeging van het amendementBakker ook ingevolge de tweede zinsnede van artikel 1 verboden is, lijdt
geen enkele twijfel.
De internationale verdragen beogen eveneens beschenning tegen discriminatie te bieden. Afgezien van het reeds genoemde verdrag tot uitbanning van alle vonnen van rasdiscriminatie, richten zij zich tegen discriminatie met betrekking tot het genot van de overige in het verdrag toegekende rechten,23 of tegen discriminatie door de wetgever en houden de opdracht aan de nationale wetgevers in, zulke discriminatie, ,op welke grond
ook" te verbieden .2+ Ook worden de in die verdragen toegekende rechten steeds toegekend aan "een ieder" . Het is overigens duidelijk, dat de
inhoud van het begrip, ,discriminatie" daar moet worden gezien in verband met het begrip "gelijke beschenning" ("equal protection"), dat de
verdragen uitdrukkelijk aangeven als het kader waarbinnen de wetgever
zijn bescherming moet bieden ("in this respect") . Dat laat aan die wetgever een ruime beleidsvrijheid, zoals blijkens het voorgaande door de nederlandse regering aanvankelijk ook werd beoogd. Men moet dan ook
aannemen, dat het nieuwe grondwetsartikel in zijn definitieve vonn strikter is dan de verdragsteksten . Hetgeen uiteraard op zichzelf volledig geoorloofd is.
4 . Het recht van vrijheid van belijden van godsdienst en levensovertuiging en het recht
van vrijheid van onderwijs
In de nieuwe Grondwet wordt het recht van godsdienstvrijheid in een
sterk verkorte en vereenvoudigde regeling neergelegd in slechts één artikel
(6), tegenover een zestal artikelen in de vorige Grondwet (artt. 181-186).
De gewijzigde formulering van het recht zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden houdt ten opzichte van de vorige grondwet inhoudelijk
een zekere wijziging in, doch heeft bij de parlementaire behandeling niet
onderwerp van veel discussie gevonnd . De uitbreiding met het recht van
vrijheid van belijden van levensovertuiging, waarover enige discussie is
22 . "Naar een nieuwe grondwet" deel 15 blz. 86.
23. Europees verdrag, ant. 14 en 17 .
24 . Int. verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, art .26.
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geweest, heeft voor het vraagstuk van beperking van grondrechten door
grondrechten geen betekenis. Van meer belang is, dat de beperking van
de vrijheid van belijden, zoals die in de nieuwe Grondwet luidt: n.1. "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" een ruimere strekking heeft dan de voorheen geldende :" behoudens de bescherming der
maatschappij en harer leden tegen de overtreding der strafwet" . Met deze
laatste formulering werd niet anders bedoeld, dan dat godsdienstige overtuiging geen rechtvaardiging vormt tot het plegen van strafbare feiten. De
nieuwe formulering is ontleend aan het bestaande grondwetsartikel over
de drukpersvrijheid.
In de voorstellen van de commissie Cals-Donner werd aan de vrijheid
van belijdenis geen enkele beperking verbonden. De voorstellers van de
toevoeging "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" verdededigden de noodzaak daarvan aldus, dat beperkingen ook buiten het
strafrecht moeten kunnen worden opgelegd, - b . v. door het bestuursrecht
en het burgerlijk recht - met de algemene opmerking, "dat niet volledig
te voorzien is welke casusposities kunnen ontstaan, wanneer de bestaande
grondwettelijke regeling door het nieuwe artikel 6 in verschillende opzichten zal zijn verruimd" . 25 Met die "verruiming" wordt kennelijk vooral
gedoeld op de uitbreiding tot levensovertuiging en wellicht het vervallen
van enkele bijzondere bepalingen met betrekking tot godsdienstoefeningen. Godsdienstoefeningen worden voortaan gerekend te vallen onder het
"belijden in gemeenschap met anderen" . Het nieuwe artikel luidt :
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel
of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan terzake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen
en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid,
in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden.
Uit de samenhang van deze bepalingen en de daarop gegeven toelichting mag worden geconcludeerd, dat de mogelijkheid van verdergaande
beperking van de vrijheid van belijden dan mogelijk was onder de oude
artikelen zeker niet is beoogd. Nochtans biedt de nieuwe formulering "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" althans naar de letter meer mogelijkheid tot beperking dan voordien het geval was .
Welke strekking moet onder de nieuwe Grondwet worden toegekend
aan het woord "belijden"? De staatscommissie Cals-Donner zegt daarover: Het woord "belijden" dient aldus geïnterpreteerd te worden, dat
hieronder valt zowel het huldigen van de godsdienstige of levensovertui-

25. "Naar een nieuwe grondwet" , deel 15, blz. 30.
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ging als het zich daarnaar gedragen .' '26 Een overeenkomstige uitleg geeft
ook de memorie van toelichting op het nieuwe grondwetsartikel. 27
Het gemak, waarmee deze uitlegging alle fasen van grondwetgeving is
gepaseerd, is illustratief voor de brede tolerantie die de nederlandse samenleving bij zichzelf veronderstelt, wanneer het gaat om zaken van geloof en levensovertuiging. In het verleden ging het daarbij toch wel hoofdzakelijk om de verschillende varianten van de christelijke en joodse godsdiensten . Het zich naar zijn godsdienst "gedragen" werd vooral geacht
zich af te spelen binnen de godsdienstige gemeenschappen, met name in
de godsdienstoefeningen, bij het catechetisch onderwijs en in het gezin.
Voorzover het "gedragen naar godsdienstige oflevensovertuiging" daarbuiten trad, bleek die tolerantie minder vanzelfsprekend - het processieverbod - of er werd een apart grondrecht voor geschapen: de vrijheid van
onderwijs, waaraan afzonderlijk garanties en beperkingen werden verbonden. Dat daaruit de nodige verwikkelingen konden voortvloeien blijkt
uit de schoolstrijd die vele tientallen jaren een van de belangrijkste politieke strijdpunten in ons land is geweest. Maar ook dáárvoor is tenslotte een
grondwettelijke oplossing gevonden . Een oplossing overigens, die de nauwe verwantschap van de beide vrijheidsrechten : dat van de vrijheid van
belijden en van de vrijheid van onderwijs, duidelijk demonstreert .
Men kan dan ook wel die beide grondrechten afzonderlijk formuleren
en aldus onderscheiden, maar scheiden kan men ze niet, voorzover de
vrijheid van onderwijs mede inhoudt, dat ouders het recht hebben hun
kinderen onderwijs te doen geven overeenkomstig hun eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke begrippen, en volwassenen om het onderwijs
te geven of te genieten dat zij overeenkomstig die begrippen wensen . De
enige grondwettelijke beperking daarbij is dat degenen die onderwijs geven aan een onderzoek naar bekwaamheid en zedelijkheid kunnen worden
onderworpen, en dan nog alleen voorzover betreft bij de wet aangewezen
vormen van onderwijs. Die bepaling geldt onverminderd ook onder de
nieuwe Grondwet, nu het bestaande onderwijsartikel daarin ongewijzigd
is overgenomen .28 Wetshistorisch houdt de mogelijkheid tot onderzoek
naar bekwaamheid en zedelijkheid in, dat - voor wat het bijzonder onderwis betreft - bepaalde personen van het geven van bepaalde soorten onderwijs kunnen worden uitgesloten, niet, dat zij daartoe moeten worden
toegelaten. 29
Maar niet alleen wetshistorisch is dit de strekking, ook gedurende meer
dan een eeuw is het artikel op deze wijze opgevat. De grondwettige vrij-

26. Tweede rapport, blz. 60.
27 . "Naar een nieuwe grondwet" , deel IS, blz. 29 .
28. Afgezien van een thans niet terzake doende aanpassing.
29. De bepaling dateert van 1848; weergave van het toen verhandelde bij P .A. Diepenhorst,
Onze strijd in de Staten Generaal, Amsterdam 1927, deel I. De schoolstrijd, blz. 51-76.
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heid van richting van het bijzonder onderwijs, van de aanstelling van onderwijzers en de keuze van leermiddelen zijn voorts als te behoren tot de
belangrijkste grondwettelijke waarborgen beschouwd, sinds zij in de
Grondwet zijn opgenomen. De handhaving van het artikel in de nieuwe
Grondwet (art.23) heeft daarin uiteraard geen verandering gebracht.
Ook de internationale verdragen bevatten bepalingen met betrekking
tot de vrijheid van godsdienst en onderwijs.30 Het Europees verdrag
noemt de vrijheid van godsdienst in één adem met de vrijheid van gedachte en geweten en vermeldt uitdrukkelijk, dat die vrijheid mede omvat het
onderwijzen ervan - d. W.z. het onderwijzen van godsdienst en overtuiging. Het van het verdrag deel uitmakende protocol bepaalt, dat bij de
uitoefening van alle functies welke de staat in verband met de opvoeding
en het onderwijs op zich neemt, hij (de staat) het recht zal eerbiedigen van
de ouders om voor hun kinderen zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, welke overeenstemmen met hun eigen godsdienstige
en philosophische overtuigingen. Die hier aan de overheid opgelegde verplichting correspondeert met de in de nederlandse Grondwet op dit punt
aan de burger toegekende rechtsaanspraken. Het internationale verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten verplicht de staten de
vrijheid van onderwijs te eerbiedigen ook in die zin, dat de ouders andere
dan door de overheid opgerichte scholen mogen kiezen en de godsdienstige en zedelijke opvoeding van hun kinderen mogen verzekeren overeenkomstig hun eigen overtuiging. Slechts mag de eis worden gesteld dat die
scholen beantwoorden aan door de staat vast te stellen of goed te keuren
minimumonderwijsnormen ("minimum educational standards"). Daaraan wordt dan nog toegevoegd, dat de plicht van de staat op het gebied
van het onderwijs in geen geval zo mag worden uitgelegd, dat zij de vrijheid beperkt van individuele personen of rechtspersonen inrichtingen
voor onderwijs op te richten en daaraan leiding te geven. Wel schrijft het
artikel als primaire eis, aan elk onderwijs te stellen, voor, dat dit gericht
dient te zijn op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid
en van het besef van haar waardigheid en dat het dient bij te dragen tot
de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en
voorts op de verdraagzaamheid en vriendschap onder alle volken en rasgemeenschappen, enzovoort, enzovoort. Het internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten erkent het recht van vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst in ongeveer dezelfde bewoordingen als het
Europees verdrag. Het voegt daaraan toe - in rechtstreeks verband met
de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst - de erkenning van het

30. Godsdienstvrijheid: Europees verdrag artikel 9, Int. verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, art . 18 en 27 . Vrijheid van onderwijs: Europees verdrag , Ie Protocol, art .
2, Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, art. 13 .
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recht van ouders de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen
te verzekeren overeenkomstig hun eigen levensovertuiging. Dit ligt geheel
in de lijn van de verdragsbepaling die constateert dat het gezin de natuurlijke en fundamentele kern van de maatschappij vormt en recht heeft op
bescherming door de maatshappij en de staat. 31 Tenslotte wordt in dit
verdrag dan nog het recht van ethnische, godsdienstige of linguïstische
minderheden erkend hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe
te passen.
Aan hooggestemde waarborgen en opdrachten aan de verschillende nationale wetgevers ontbreekt het dus niet. Maar hoe moet dat alles enigermate worden gecoördineerd om te komen tot voor toepassing vatbare regels? De verdragen trachten dit te bereiken door een aantal beperkingen
op de toegekende rechten toe te staan. Zij laten als regel het vaststellen
van deze beperkingen aan de natioNale wetgevers over, maar geven zelf
de grenzen aan waarbinnen die beperkingen zich moeten bewegen . Het
meest uitvoerig zijn de beperkingen waaraan in het verdrag omschreven
rechten mogen worden onderworpen, omschreven in het Europees verdrag. Dat is ook verklaarbaar: op de in dit verdrag toegekende rechten
kan iedere burger rechtstreeks een beroep doen . De beide andere verdragen leggen slechts aan de staten verplichtingen op. Is het mogelijk uit de
door de verdragen per grondrecht toegelaten beperkingen te concluderen
tot een rangorde van grondrechten en derhalve, bij botsing van grondrechten, tot een beslissing omtrent de voorrang?
Het antwoord daarop moet o.i. ontkennend luiden. De omschrijving
der mogelijke beperkingen is in de verdragen zeer algemeen geformuleerd.
Voorzover betreft beperking van grondrechten door grondrechten luidt
een veel gebruikte formulering, dat deze is toegestaan" voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen", of een dergelijke
formulering. 32 Deze formule geeft omtrent de onderlinge verhouding der
rechten geen enkel uitsluitsel. Hetzelfde kan worden opgemerkt met betrekking tot het algemene voorschrift in de verdragen, dat geen der verdragsbepalingen mag worden uitgelegd als zou zij voor wie dan ook het
recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten welke ten doel heeft de in het verdrag vermelde rechten of vrijheden te vernietigen of meer te beperken dan het verdrag toelaat. 33 Dit
laatste voorschrift legt immers het criterium bij dat "wat het verdrag toe-

31. Artikel 23, lid 1.
32 . Europees verdrag, artikelS (persoonlijke levenssfeer); art . 9, (godsdienstvrijheid); artikel
10 (vrijheid van meningsuiting); artikel 11 (vereniging en vergadering); Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art . 12 (recht op vrije migratie); artikel 19 (meningsuiting) ; artikel 21 (vergadering); artikel 22 (vereniging).
33 . Europees verdrag art . 17; verdrag inzake brugerrechten en politieke rechten, art . 5; verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten , art. 5.
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laat", dat wil zeggen bij de uitlegging van de verdragsbepalingen zelf, zo
mogelijk in hun onderlinge samenhang.
Voor wat betreft het recht van non-discriminatie enerzijds en van vrijheid van belijden godsdienst en levensovertuiging en vrijheid van onderwijs anderzijds, willen wij nagaan of daaromtrent, in het licht van de hierboven gegeven uiteenzetting, enige conclusie mogelijk is. Daarbij zal het
voorontwerp wet gelijke behandeling in de beschouwingen worden betrokken, omdat dit de tot op heden belangrijkste praktische poging vormt
om door middel van wetgeving te komen tot afgrenzing van verschillende
grondrechten. Het gaat daarbij met name enerzijds om het maken van onderscheid op grond van geslacht, homofilie en huwelijkse staat en anderzijds om de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid
van onderwijs.34 Het vraagstuk stelt zich het meest pregnant met betrekking tot het onderscheid op grond van homofilie, zodat vooral daaraan
aandacht zal worden besteed.

5. Non-discn'minatie, vnjheid van godsdienst en levensovertuiging en vriJheid van
onderwijs
Terwijl de gewijzigde Grondwet de term discriminatie uitdrukkelijk gebruikt, welk gebruik werd gemotiveerd met de stelling dat voor het daarmee aangeduide verschijnsel geen oorspronkelijk nederlands woord
bestaat, wordt het woord "discriminatie" in het voorontwerp wet gelijke
behandeling nu juist vermeden. Blijkens de considerans beoogt het voorontwerp zich te keren tegen het maken van , ,ongerechtvaardigd onderscheid" . Uit de inhoud van het voorontwerp blijkt, dat daarin tot in vrij
vergaande details is uitgewerkt wèlk onderscheid ongerechtvaardigd is en
welk onderscheid gerechtvaardigd kàn zijn. De mogelijkheid van botsing
met andere grondrechten is daarbij wel onder het oog gezien. Blijkens de
toelichting vinden de bepalingen van het voorontwerp hun begrenzing in
belangen die door andere grondrechten worden beschermd, waarbij het
- alweer volgens de toelichting - gaat om de vrijheden van meningsuiting,
van vereniging en vergadering, van de persoonlijke levenssfeer en van wetenschappelijk onderzoek. Ook de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging beoogt het ontwerp te ontzien. De konsekwentie van dit systeem
is, dat de inhoud en omvang van die grondrechten in het ontwerp en de
toelichting daarop nader worden omlijnd. Zo zijn de verbodsbepalingen
niet van toepassing op voorzieningen en activiteiten van godsdienstige
aard en op die "in verband met bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard". Zij zijn ook niet van toepassing op verenigingen of
stichtingen die in hoofdzaak zijn gericht op besloten bijeenkomsten in de
34. Het voorontwerp heeft geen betrekking op discriminatie wegens ras of godsdienst, omdat
deze reeds strafbaar zijn gesteld in de anikden 137c, d en e van het Wetboek van
Strafrecht.
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gezelligheidssfeer. Daarbij wordt een uiterst restrictieve uitleg van de
daarbij betrokken grondrechten, tegenover het recht van nondiscriminatie gevoegd. Het recht van vrijheid van belijden b.v., zoals dit
tot nog toe algemeen werd aanvaard, zou onder de vorige grondwet een
afgrenzing als in het voorontwerp wordt gevolgd in de weg hebben
gestaan . Volgens die grondwet werd de vrijheid van belijden slechts beperkt voorzover het betreft overtredingen van de strafwet. Een strafwet
wordt door het voorontwerp niet beoogd.
Ook uit de in de toelichting op het voorontwerp gegeven voorbeelden
van wat wèl en wat niet geoorloofd zal zijn, blijkt hoe netelig de gekozen
afgrenzing is, en tevens hoe weinig de ontwerpers zich in deze materie
hebben verdiept. Als voorbeelden waarin de wet niet van toepassing zal
zijn worden genoemd de Vrijmetselarij, Baghwan-meditatie, selectie voor
kerkelijke ambten, de catechisatie, het kloosterleven of een bijbelstudiejeugdkamp. Niet eronder vallen o .m . activiteiten die met het belijden
"slechts een verwijderd verband vertonen, zoals maatschappelijke of
sociaal-culturele activiteiten ". Het zal voor de Commissie van onderzoek
met betrekking tot de uitvoering van de wet en nog meer voor de bevoegde rechter geen eenvoudige taak zijn op basis van dit onderscheid beslissingen te nemen . Het recht van vereniging en vergadering wordt vrijwel
geheel ondergeschikt gemaakt aan het recht van non-discriminatie, met
uitzondering van besloten gezelligheidsverenigingen. Het achter dit
laatste liggende streven is begrijpelijker dan de uitzondering. Immers een
van de grievendste vormen van discriminatie kan liggen in het weigeren
van toelating tot een vereniging. Dat geldt zeker ook voor verenigingen
met als doelstelling gezelJigheidsverkeer, zoals b .v. sociëteiten . De algemene opzet van het voorontwerp is, zoals de toelichting aangeeft, " de
meest relevante aspecten van het openbaar, maatschappelijk leven te omvatten, zoals arbeid , onderwijs, bedrijfs-, beroeps- en verenigingsleven ,
en de overheid". 35
Wat dit laatste betreft : de overheid, kunnen we kort zijn. Het maken
van onderscheid door de overheid tegenover de burgers wordt reeds lange
tijd volstrekt onoirbaar geacht indien daartoe niet een duidelijke en aanvaardbare grond bestaat en de institutionalisering van deze verplichting
tot non-discriminatie kan niet gauw met een ander grondrecht in strijd
komen .
De problemen rijzen met de toepassing van het grondrecht op de verhoudingen tussen de burgers onderling en met het nader omlijnen en institutionaliseren van de rechtsaanspraken tussen die burgers die daaruit
voortvloeien . Bij de beschouwing daarvan moet als vaststaand worden
aangenomen, dat het grondwettelijk verbod van discriminatie, zoals dat
in het eerste artikel van de nieuwe Grondwet is neergelegd , inderdaad aan
35 . Toelichting, blz. 48 .
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de burgers, in hun onderlinge verhoudingen, rechtsaanspraken toekent en
rechtsverplichtingen oplegt, met andere woorden: horizontale werking
heeft. Evenmin lijkt voor bestrijding vatbaar, dat de letter van het nieuwe
artikel 6 over de vrijheid van belijden van godsdienst of levensovertuiging
beperking daarvan toelaat, zeker wanneer deze beperking geschiedt ter
verzekering van een ander grondrecht, met name het recht op nondiscriminatie . Met betrekking tot de vrijheid van onderwijs (artikel 23)
ontbreekt zulk een aanknopingspunt aan de letter van de Grondwet
echter.
Intussen is daarmee nog niet veel gezegd. Om de onderlinge relatie van
de betreffende grondrechten te beoordelen is, zoals hierboven uiteengezet,
meer nodig dan de letter der artikelen waarin zij zijn neergelegd . Hun
wordingsgeschiedenis, de feitelijke betekenis die zij in onze samenleving
hebben verworven en het internationale kader waarin zij functioneren,
moeten daartoe in de beschouwingen worden betrokken.
Het voorontwerp erkent, dat geslacht, huwelijkse staat en homofllie relevante verschijnselen zijn in het kader van de vrijheid van belijden van
godsdienst of levensovertuiging. Ontkend wordt echter impliciet, dat
zulks ook het geval kan zijn met betrekking tot de vrijheid van onderwijs.
Terwijl echter enige - zij het zeer beperkte - uitzonderingen worden erkend ten aanzien van het onderscheid op grond van geslacht en huwelijkse
staat of de in het voorontwerp daarmee gelijk gestelde gezinsverantwoordelijkheid, ontbreekt iedere mogelijkheid van uitzondering ten aanzien
van homofllie, afgezien van de hierboven genoemde algemeen buiten de
werking van het voorontwerp gehouden gevallen. De ontwerpers zijn van
oordeel dat "het feit of iemand al dan niet homofiel is ... .. geen relevant
gegeven voor de uitoefening van enige functie in ons land (vormt)" .36
Kennelijk gaat het voorontwerp ervan uit, dat homofllie op zichzelf een
psychische eigenschap vormt, die aan de waarde van de persoonlijkheid,
als zodanig niet toe of afdoet. Voor wie, zoals ik, deze laatste opvatting
huldigt - blijft het een open vraag, waarom nu juist deze psychische kwaliteit de drager ervan nimmer minder of juist meer geschikt kan maken
voor een speciale functie in het maatschappelijk leven . Het beslissen omtrent het al of niet benoemen van een candidaat op grond van zijn - overigens in geen enkel opzicht diffamerende - psychische eigenschappen,
wordt in het algemeen geenszins als discriminatoir beschouwd. Het zich
onderwerpen aan een psychologisch onderzoek is veelal een voorwaarde
voor benoeming, al kan daarbij wel de vraag gesteld worden of zich zo'n
verplichting steeds verdraagt met de aanspraak op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer.
Het zij echter - ter vermijding van ieder misverstand - erkend dat het
vraagstuk aldus zou worden versimpeld. Indien immers de homofllie als
36. ld., blz. 52.
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psychische eigenschap in onze samenleving inderdaad zou worden aanvaard als iedere andere, dan zou het probleem van discriminatie op dit
punt in het geheel niet aan de orde komen. Terecht stellen de ontwerpers
van het voorontwerp in hun toelichting, daarbij een advies van een
deskundigen-werkgroep citerend, dat hoewel de maatschappelijke
weerstanden tegen homofllie aanzienlijk zijn veminderd, de feitelijke discriminatie zowel naar aard als omvang ernstig moet worden genoemd . 37
Het is dan ook ten volle gerechtvaardigd, wanneer de wetgever optreedt
om het door de grondwet erkende grondrecht van non-discriminatie ook
met betrekking tot de homofllie, geslacht en huwelijk in de praktijk te verwezenlijken . Daarbij is van geen enkel belang of het bij homofllie om een
aangeboren of verworven eigenschap gaat.
De weerstanden tegen de homofllie zijn weliswaar aanzienlijk verminderd , maar zij bestaan nog wel degelijk . Met name zijn die weerstanden
niet alleen maatschappelijk van aard, maar ook levensbeschouwelijk.
Voor wat ons cultuurgebied betreft , heeft die levensbeschouwelijke
weerstand historisch diepe wortels . Dat gegeven kan niet terzijde worden
'geschoven met de stelling dat rasdiscriminatie, slavernij, antisemitisme en
dergelijke, hoewel soms op grond van religieuze overtuiging verdedigd ,
toch ook niet met een beroep op de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging worden getolereerd. 38 Nog afgezien dat deze zaken in ons cultuurpatroon een geheel andere plaats innemen dan de homofllie , gaat het
daar om strafrechtelijke verbodsbepalingen met betrekking tot bepaalde
handelingen, terwijl het voorontwerp gelijke behandeling beoogt een verplichting tot handelen te scheppen, desnoods in strijd met de eigen levensovertuiging.
Ook kan niet worden volstaan met de opmerking: "als men op basis
van eigen godsdienst te ver gaat in zijn verlangen om anderen te discrimineren, moet die godsdienst het op dat punt afleggen tegen wat in Nederland als gerechtigheid wordt aangemerkt" . 39
Tot de kern van het recht van de vrijheid van belijden behoort immers
dat de overheid - en ook de wetgever - geen inhoudelijk oordeel geeft over
een levensovertuiging, met deze beperking dat zij achtbaar moet zijn,
d. w. z. dat aannemelijk is dat zij voor de betrokkene van fundamentele betekenis is. De nederlandse wetgeving op het gebied van vaccinatie, verplichte verzekering e .d . heeft altijd van dit uitgangspunt blijk gegeven.
Vrijheid van levensovertuiging heeft, evenals b . v. het recht van meningsuiting of politieke overtuiging, alleen betekenis als men mag afwijken van
gangbare opvattingen. De vrijheid te mogen denken of belijden wat iedereen denkt of belijdt is geen vrijheid .
37 . Id., blz. 45 .
38. Opmerkingen in deze geest maakt van Maarseveen in Ned. Juristenblad 27 maart 1982,
blz. 365 en 366.
39. van Maarseveen, N.J .B. 1982 , blz. 636.
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Th .C . van Boven zet in zijn dissertatie: "De volkenrechtelijke bescherming van de godsdienstvrijheid" uiteen, dat de discussies voorafgaand
aan de totstandkoming van het Internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten geen twijfel laten, dat de beperkingen die het verdrag toelaat met betrekking tot de godsdienstvrijheid alleen de uitwendige
manifestaties daarvan mogen treffen. 40 Minder duidelijk is of het in artikel 18 vierde lid van dit verdrag omschreven recht van de ouders om hun
kinderen een godsdienstige of zedelijke opvoeding te geven ook aan beperkingen mag worden onderworpen. Dat het daarbij niet alleen gaat om
godsdienstonderwijs in engere zin, maar om "de veel ruimere en tevens
meer intieme zaak van de opvoeding van kinderen"41 toont van Boven
m .i. overtuigend aan . Daaruit volgt natuurlijk niet, dat aan dit recht geen
beperkingen zouden mogen worden opgelegd ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen .
De nederlandse grondwetgever heeft onder de grondrechten opgenomen het recht op non-discriminatie "op welke grond dan ook" . Hij wordt
daarin gesteund doch ook beperkt door de voor hem uit de verdragen
voortvloeiende verplichtingen . Zijn plicht is gelijke bescherming door de
wet te bieden - m.a.w . de wet mag geen verschil maken, voorzover dat
niet gerechtvaardigd is . De plicht van de wetgever is discriminatie van
welke aard dan ook te verbieden. 42 Deze plicht als zodanig is zelfs niet
onderworpen aan speciale beperkingsmogelijkheden . Maar wel is erop
van toepassing het bepaalde in artikel 5 van het verdrag, waarvan het
tweede lid luidt:
"Het is niet toegestaan enig fundamenteel recht van de mens dat in een
land, ingevolge wettelijke bepalingen, overeenkomsten of gewoonten,
wordt erkend of bestaat, te beperken of ervan af te wijken, onder voorwendsel dat dit verdrag die rechten niet erkent of dat het deze slechts in
mindere mate erkent."
Nu lijdt het geen twijfel, dat het grondwettelijk recht van onderwijsvrijheid in Nederland mede omvat - en historisch zelfs als belangrijkste componenten - de vrijheid van richting, de vrije keus door ouders en opvoeders van de onderwijzers van hun kinderen, de vrije keus van leermiddelen, en de vrije keus van volwassenen van hun eigen onderwijzers. Dat
recht mag dan ook niet door de wetgever beperkt worden met een beroep
op enige verdragsbepaling, ook niet op het verbod van discriminatie.
De Grondwet-zelf zou het grondrecht van onderwijsvrijheid wèl mogen
clausuleren. Zij zou daarmee niet met de verdragen in strijd komen, omdat binnen de daar gestelde normen zulk een beperking niet is uitgesloten .
40. a .w. blz. 163 .
41. a .w. blz. 167.
42. Verdrag i.z. burgerrechten en politieke reçhten , art . 26.
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Heeft de grondwetgever bij de laatste herziening deze beperking bedoeld? Wij wezen er reeds op, dat naar de letter van de nieuwe Grondwet
een verdergaande bepaling van de vrijheid van belijden van godsdienst of
levensovertuiging mogelijk is, dan in het verleden het geval was. Het is
opvallend, dat het voorontwerp wet gelijke behandeling van die vrijheid
ook wel enig voorzichtig gebruik wil maken, door te onderscheiden tussen
"direct" en "verwijderd" verband met het belijden. Deze onderscheiding latend voor wat zij is - zij vormt een voor een wetgever nogal arbitraire keus - in geen geval kan worden ontkend dat in ons land van oudsher de keuze van het te genieten onderwijs voor velen direct verband had
- en blijkbaar nog heeft - met het belijden van hun levensovertuiging,
wanneer daartoe wordt gerekend, zoals ook onder de nieuwe Grondwet
geschiedt, het handelen naar die levensovertuiging.
Het met het recht van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging zo
nauw verweven recht van vrijheid van onderwijs heeft bij de grondwetsherziening geen enkele inhoudelijke wijziging ondergaan . Uit het voorgaande volgt dat dit recht ook materieel ongewijzigd is gebleven en dat
de vrijheid van richting, van aanstelling van onderwijzers en keuze van
leermiddelen voorzover die bepaald wordt door de levensovertuiging der
ouders, grondwettelijk gegarandeerd blijft. Dat geldt uiteraard ook voor
groepen met fundamentalistische opvattingen omtrent het bijbelgezag,
die daarom sommige vormen van gelijkheid van behandeling van mannen
en vrouwen, homofilie, samenlevingsvormen buiten gezinsverband e .d .
uit geloofsovertuiging afwijzen. Het komt de wetgever niet toe, bepaalde
gronden tot niet-benoemen van onderwijzers te verbieden. Zou men dat
b .v. ook willen doen met betrekking tot de bijbel als leermiddel, opgevat
in fundamentalistische geest? Indien men meent dat door zulk een weigeren tot benoemen wegens homofilie discriminerend ten opzichte van de
sollicitant wordt gehandeld - dat wil zeggen dat daardoor ongemotiveerd
krenkt:nd tegen hem wordt opgetreden - dan neemt dat niet weg, dat geldend recht op dit punt voorrang verleent aan het grondrecht van vrijheid
van onderwijs boven het grondrecht van non-discriminatie. Dat hetzelfde
geldt voor de vrijheid van belijden, moet dunkt mij uit de wetsgeschiedenis van de artikel 1 en 6 der Grondwet worden afgeleid, nu nergens blijkt
van de bedoeling dit recht inhoudelijk te beperken .

6 . Botsing van grondrechten
Kunnen uit het voorgaande meer algemene gevolgtrekkingen worden
gemaakt? Subjectieve rechtsaanspraken en zeker ook grondrechtsaanspraken zijn naar tijd en omstandigheden niet onveranderlijk. Verandering in
heersende denkbeelden - d.w.z . denkbeelden die bij maatschappelijk en
cultureel heersende groepen toonaangevend zijn - en in maatschappelijke
verhoudingen, kunnen leiden tot accent-verschuivingen of zelfs ingrijpende veranderingen in de waardering van grondrechten. Het meest spreken202
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de voorbeeld daarvan is het eigendomsrecht, eens een fundamenteel recht
bij uitstek, thans in betekenis nauwelijks te onderscheiden van talloze andere burgerrechtelijke aanspraken.
Maar al hebben grondrechten, fundamentele rechten, geen eeuwigheidswaarde of, met andere woorden, al zijn ze niet natuurrechtelijk van
aard, zij zijn niettemin diep verankerd in de samenleving waarin zij gelden . Dat vormt dan ook het kwalitatief onderscheid met zovele andere
door het recht geboden garanties. Het in de Grondwet en in verdragen
vastleggen van grondrechtsformules geeft daaraan een bijzonder gezag.
De grote - bijna explosieve - toename in de laatste decennia van het
aantal aldus geformuleerde grondrechten, de uitbreiding van hun werking
tot rechtsbetrekkingen tussen de burgers onderling en het scheppen van
rechtsinstituten om hun feitelijke gelding te verzekeren, mag niet uit het
oog doen verliezen, dat grondrechten primair, zowel historisch als wijsgerig, strekken ter bescherming van de enkeling en van vrij gevormde groepen van individuen tegenover de overheden en tegenover andersdenkende
meerderheden. Zij zijn primair gericht op het beschermen van vrijheid en
vrijheden. Als zodanig zijn zij politieke en maatschappelijke verworvenheden, veelal moeizaam tot stand gebracht en soms na lange strijd in
grondwets- en verdragsteksten vastgelegd. Naarmate die grondwettelijke
formulering verder in het verleden heeft plaats gehad, vormen die rechten
ook in hun toepassing en handhaving een geïntegreerd bestanddeel van
de rechtsorde. Die toepassing en handhaving, blijkend uit wetgevingspraktijk, bestuurspraktijk en jurisprudentie, bepalen mede hun relatieve
betekenis. Zij brengen als het ware in kaart welk bestanddeel van een
grondrecht als het "kernrecht" en welke bestanddelen als meer afgeleide
of perifere elementen moeten worden beschouwd, of, met andere woorden, wat hun werkelijke strekking en betekenis is. Behalve de grondwetgever hebben ook de wetgever, het bestuur en de rechter tot die consolidatie
bijgedragen . Maar zij hebben dat niet souverein, naar eigen vrij goeddunken gedaan, maar enerzijds vanuit de in de samenleving dienaaugaande
bestaande opvattingen omtrent kernrecht en afgeleide rechtsaanspraken
en anderzijds gericht op juridische vastlegging daarvan .
De vele "nieuwe" grondrechten, die zelf ook weer vragen om nadere
omlijning in wetgeving, bestuur en rechtspraak, worden geconfronteerd
met bestaande en gevestigde grondrechten, die vrijheidsgaranties inhouden welke in elk geval tot op heden als van zeer fundamentele betekenis
zijn beschouwd. Zij zijn in menigmaal harde strijd verworven . Zulke
bestaande garanties zijn evenmin voor de eeuwigheid geschreven . Maar
wanneer zij moeten worden beperkt of in hun toepassing moeten worden
geclausuleerd, dient dat te geschieden door de grondwetgever-zelf en niet
door het naar behoefte incidenteel bijstellen van de interpretatie door de
gewone wetgever, door bestuursorganen of door de rechter, al. dan niet
onder druk van een zich wijzigende publieke opinie . In een periode van
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snelle veranderingen van inzichten omtrent maatschappelijke en ethische
waarden, is de duurzaamheid ook van die nieuwe inzichten trouwens allerminst zeker. Er is alle reden aan de doorwerking van die inzichten in
de rechtsorde, wanneer zij bestaande grondrechtsaanspraken raken, de eis
te stellen dat de grondwetgever-zelf die konsekwenties onder het oog ziet
en daarover beslist. Bestaande grondrechtsaanspraken, zoals zij tot heden
in teksten zijn vastgelegd en in hun toepassing zijn begrepen, moeten door
wetgever, bestuur en rechter worden geëerbiedigd, totdat de grondwetgever-zelf zich daarover heeft uitgesproken, zeker wanneer het de kern van
die rechten betreft. Bij de vrijheid van belijden en bij de vrijheid van onderwijs gaat het om die kernrechten .
In de toelichting op het voorontwerp wet gelijke behandeling schrijft de
staatssecretaris voor emancipatiezaken, dat het voorontwerp zich onder
meer ten doel stelt dat "in het onderwijs reeds aandacht wordt geschonken aan het beginsel van de gelijkwaardigheid van mensen en het doorbreken van traditionele waarderingen en rolpatronen ..... "+3 Het als gelijkwaardig naast elkaar stellen van deze doelstellingen geschiedt ten onrechte. De "gelijkwaardigheid van mensen" is een beginsel dat de wetgever
tot uitgangspunt behoort te hebben en ondanks alle tekortkomingen, ook
als uitgangspunt heeft sinds vele jaren. Op zichzelf is gelijkwaardigheid
inhoudelijk iets anders dan gelijkheid. Het, ,doorbreken van traditionele
waarderingen en rolpatronen" biedt een staaltje van modieuze terminologie waarmee de wetgever - als het inderdaad zijn doelstelling wordt treedt buiten het "rolpatroon" waarbinnen de grondwettelijke vrijheidsrechten hem juist willen houden. Streven naar zulk een doorbreken is
zaak van vrijheid van de leden van de maatschappij en hun vrije groeperingen, evenzeer als zij vrij zijn te streven naar behoud van die traditionele waarderingen en rolpatronen. Indien het maatschappelijk en cultureel
proces leidt tot gewijzigde maatschappelijke en zedelijke normen kan de
wetgever deze volgen en verwerken. Hij kan er tot op zekere hoogte op
anticipet'en, maar de Grondwet en met name de vrijheidsrechten stellen
hier grenzen .
Beperking van grondrechten door grondrechten is zaak van de grondwetgever en van de verdragswetgever. Wanneer van oudsher bestaande
grondrechten naar strekking duidelijk zijn en de garanties die zij bieden
in het rechtsbestel duidelijk kunnen worden aangewezen, kan men niet
door interpretatie van nieuw geformuleerde grondrechten op de geldende
grondrechten beperkingen aanbrengen. Dit is slechts anders, indien die
nieuwe beperkingen kennelijk door de grondwetgever of de verdragswetgever zijn gewild. Dit is, zo komt mij voor, een wezenlijk kenmerk van
de bescherming die geschreven fundamentele rechten beogen te bieden.

43. Toelichting, blz. 75 .
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